
MINISTERUL SANATATII              CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE 
    Nr. 763 din 22 iunie 2016                 Nr. 377 din 21 iunie 2016 
  

  
ORDIN 

privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2016  
a Hotararii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor 

 de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile 
 acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor  

medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de  
sanatate pentru anii 2016-2017 

  

  
   Avand in vedere Referatul de aprobare nr. VVV 988 din 21 iunie 2016 al 

Ministerului Sanatatii si nr. D.G. 1.193 din 21 iunie 2016 al Casei Nationale de 

Asigurari de Sanatate, 

   in temeiul prevederilor: 

   – art. 229 alin. (4) si art. 291 alin. (2) din titlul VIII „Asigurari sociale de 

sanatate“ din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

   – Hotararii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a 

Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a 

medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari 

sociale de sanatate pentru anii 2016-2017, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

   – Hotararii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea 

Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare; 

   – Hotararii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Nationale 

de Asigurari de Sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, 
  
   ministrul sanatatii si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate 

emit urmatorul ordin: 
  
   Art. 1. - Se aproba Normele metodologice de aplicare in anul 2016 a Hotararii 

Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-

cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor 

si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate 

pentru anii 2016-2017, prevazute in anexele nr. 1-51*), care fac parte integranta 

din prezentul ordin. 

 ____________ 
   *) Anexele nr. 1-51 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 

477 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al 

Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1. 

  
   Art. 2. - Prevederile prezentului ordin intra in vigoare la data de 1 iulie 

2016. De la aceasta data se abroga Ordinul ministrului sanatatii si al 

presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 388/186/2015 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2015 a Hotararii Guvernului nr. 

400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care 

reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de 

asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015, publicat in Monitorul Oficial 

al Romaniei, Partea I, nr. 220 si 220 bis din 1 aprilie 2015, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

   Art. 3. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 

  

  
Ministrul sanatatii, 

Vlad Vasile Voiculescu 

  
p. Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, 

Gheorghe-Radu Tibichi 
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